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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach 
prezydenckich w dniu 9 sierpnia 2020 r.
(2020/2779(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne deklaracje przyjęte podczas szczytów Partnerstwa Wschodniego 
w 2009 r. w Pradze, w 2011 r. w Warszawie, w 2013 r. w Wilnie, w 2015 r. w Rydze i 
w 2017 r. w Brukseli,

– uwzględniając swoje rezolucje w sprawie Białorusi, w szczególności rezolucję z 24 
listopada 2016 r. w sprawie sytuacji na Białorusi1, z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie 
sytuacji na Białorusi2, z 19 kwietnia 2018 r. w sprawie Białorusi3 oraz z 4 października 
2018 r. w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w 
szczególności w sprawie Karty ’974,

– uwzględniając wybory prezydenckie przeprowadzone na Białorusi 9 sierpnia 2020 r.,

– uwzględniając publiczne oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w sprawie sytuacji na Białorusi po 
wyborach prezydenckich w dniu 9 sierpnia 2020 r.,

– uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z 13 sierpnia 
2020 r., przewodniczących pięciu grup politycznych z 17 sierpnia 2020 r. w sprawie 
sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich w dniu 9 sierpnia 2020 r. oraz 
oświadczenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw 
Zagranicznych z 11 sierpnia 2020 r.,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że naród białoruski ma wspólne z Europą dziedzictwo i kulturę; 
mając na uwadze, że Białoruś bezpośrednio graniczy z trzema państwami 
członkowskimi UE; mając na uwadze, że sytuacja na Białorusi może mieć bezpośredni 
wpływ na UE;

B. mając na uwadze, że 26 lat władzy Łukaszenki charakteryzowało się polityką 
podważającą suwerenność i niezależność kraju oraz osłabiającą tożsamość, dziedzictwo 
i kulturę Białorusi;

C. mając na uwadze, że podczas wyborów prezydenckich w 2020 r. doszło do 
powszechnych manipulacji, zastraszania i represji wobec innych kandydatów, 

1 Dz.U. C 224 z 27.6.2018, s. 135.
2 Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 60.
3 Dz.U. C 390 z 18.11.2019, s. 100.
4 Dz.U. C 11 z 13.1.2020, s. 18.
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niezależnych dziennikarzy i blogerów; mając na uwadze, że jest to schemat 
powtarzający się od 1994 r. we wszystkich poprzednich wyborach na Białorusi;

D. mając na uwadze, że dzień wyborów cechował się licznymi nieprawidłowościami, w 
tym zastraszaniem wyborców, odmawianiem im prawa do głosowania i fałszowaniem 
na masową skalę protokołów z okręgów wyborczych; mając na uwadze, że w kraju nie 
było międzynarodowych obserwatorów wyborów; mając na uwadze, że w całym kraju 
zatrzymywano niezależnych obserwatorów krajowych, którzy udokumentowali liczne 
naruszenia prawa wyborczego, między innymi obserwatorów monitorujących 
wcześniejsze głosowanie w wyborach prezydenckich na Białorusi;

E. mając na uwadze, że Główna Komisja Wyborcza ogłosiła zwycięzcą wyborów 
Aleksandra Łukaszenkę, który rzekomo otrzymał 80,10% głosów, podczas gdy jego 
główna rywalka Swiatłana Cichanouska zdobyła jedynie 10,12%; mając na uwadze, że 
według niezależnych badań, sondaży społecznych i rzeczywistych danych z licznych 
lokali wyborczych Swiatłana Cichanouska uzyskała około 60% głosów i powinna 
zostać uznana za prawdziwą zwyciężczynię wyborów;

F. mając na uwadze, że po opublikowaniu sfałszowanych wyników naród białoruski 
natychmiast zorganizował na niespotykaną dotąd skalę pokojowe protesty, które 
spotkały się z brutalną reakcją siłową ze strony służb bezpieczeństwa, w wyniku czego 
tysiące demonstrantów zostało aresztowanych, torturowanych, rannych, a niektórzy 
nawet ponieśli śmierć, w tym Alaksandr Tarajkouski, Kanstancin Szaszmakou, 
Alaksandr Wichor i Hienadź Szutau; mając na uwadze, że pokojowi demonstranci są 
zastraszani, np. narażeni są na telefony z pogróżkami, próby włamań i prześladowania 
ze strony państwowych organów ścigania, ale także niezidentyfikowanych, dobrze 
zorganizowanych grup osób cywilnych; mając na uwadze, że od prawie 40 dni tysiące 
osób uczestniczą w wiecach organizowanych w stolicy, ale także w mniejszych 
miastach i miejscowościach na terenie całego kraju;

G. mając na uwadze, że protestom towarzyszą powszechne strajki w zakładach 
przemysłowych, przedsiębiorstwach, szkołach, uniwersytetach, miastach, miasteczkach 
i wsiach w całym kraju; mając na uwadze, że osoby biorące udział w protestach lub 
oficjalnie je popierające zwalnia się z pracy, pozbawia mieszkań służbowych i wydala z 
uniwersytetów lub szkół;

H. mając na uwadze, że 19 sierpnia 2020 r. Rada Europejska postanowiła nałożyć sankcje 
na znaczną liczbę osób odpowiedzialnych za przemoc, represje i sfałszowanie wyników 
wyborów na Białorusi, zakazując im wjazdu do UE i zamrażając ich aktywa finansowe 
w UE;

I. mając na uwadze, że po sfałszowaniu wyników wyborów w 2010 r. i brutalnym ataku 
na protestujących UE, USA i inne kraje demokratyczne nałożyły szerokie sankcje na 
osoby odpowiedzialne za oszustwa wyborcze i przemoc i powiązane z reżimem, w tym 
na Aleksandra Łukaszenkę oraz ponad 160 osób i podmiotów z kręgów wyższych rangą 
przywódców państwowych, organów ścigania, sądownictwa, komisji wyborczej, 
propagandy państwowej i przedsiębiorców; mając na uwadze, że sankcje które zostały 
w większości zniesione w 2016 r., nie przyniosły trwałych rezultatów, co osłabiło 
wiarygodność UE w oczach demokratycznej opozycji białoruskiej; mając na uwadze, że 
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ostatni wykaz proponowanych sankcji jest bardzo wąski i ograniczony, i nie jest 
współmierny do skali przemocy i brutalności stosowanej przez reżim wobec 
pokojowych demonstrantów;

J. mając na uwadze, że władze poważnie ograniczyły dostęp do internetu i wolnych 
mediów; mając na uwadze, że na polecenie władz białoruskich europejski dostawca, A1 
Telekom Austria Group, rzekomo ogranicza dostęp swoich białoruskich klientów do 
mobilnego internetu;

1. nie uznaje wyników wyborów, które odbyły się na Białorusi 9 sierpnia 2020 r., ani 
Aleksandra Łukaszenki za prawowitego przywódcę i prezydenta Białorusi; w związku z 
tym wzywa Aleksandra Łukaszenkę do poszanowania decyzji narodu białoruskiego i do 
pokojowego ustąpienia;

2. apeluje o przeprowadzenie na Białorusi nowych, przejrzystych wyborów 
parlamentarnych i prezydenckich, spełniających standardy demokratyczne; wzywa UE, 
Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Radę Europy do podjęcia 
dialogu z białoruskim społeczeństwem obywatelskim, aby zainicjować nowy proces 
wyborczy pod nadzorem nowej komisji wyborczej, organu, który cieszyłby się 
zaufaniem wszystkich stron, w tym obserwatorów międzynarodowych, pod ścisłą 
kontrolą międzynarodową;

3. podziwia naród białoruski za odwagę i determinację oraz zdecydowanie popiera jego 
dążenie do demokratycznych zmian i wolności oraz do oparcia przyszłości kraju na 
zasadach demokracji, praworządności i praw człowieka; składa hołd osobom, które 
oddały życie za wolną, demokratyczną i suwerenną Białoruś, wyraża współczucie 
ofiarom tortur i innych form brutalności ze strony reżimu i ma nadzieję na ich szybki i 
pełny powrót do zdrowia;

4. wyraża najgłębsze zaniepokojenie faktem, że w XXI wieku na terytorium 
bezpośredniego sąsiada UE jesteśmy świadkami tortur i przemocy ze strony państwa na 
niespotykaną dotąd skalę; jest zdania, że zdecydowane i jednoznaczne stanowisko UE 
w sprawie sytuacji na Białorusi to sprawa wiarygodności polityki zagranicznej UE i 
rzeczywistego przywiązania do wartości europejskich;

5. docenia wyjątkową determinację i wytrwałość białoruskich kobiet – często należących 
do rodziny więźniów politycznych lub zatrzymanych i torturowanych demonstrantów – 
uczestniczących w cotygodniowych kobiecych marszach solidarnościowych, które z 
tygodnia na tydzień spotykają się z coraz bardziej agresywną reakcją ze strony aparatu 
państwowego;

6. pochwala działania podejmowane w całym kraju przez pracowników licznych fabryk i 
instytucji, którzy przyłączają się do protestów na różne sposoby; pochwala również 
działania dziennikarzy i pracowników mediów publicznych, którzy pomimo ucisku i 
gróźb pozostali wierni etosowi dziennikarskiemu i nadal wspierali opozycję 
demokratyczną, mimo że w konsekwencji zostali zwolnieni; uznaje pracę niezależnych 
mediów, takich jak Karta ’97, Biełsat, Radio Swoboda i inne; wzywa UE, aby 
wykorzystała Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (EED) i inne instrumenty do 
wsparcia placówek i dziennikarzy represjonowanych przez reżim;
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7. potępia prześladowania członków opozycyjnej Rady Koordynacyjnej oraz apeluje do 
władz o położenie kresu wszelkiej przemocy i represjom; zdecydowanie potępia 
arbitralne i niewyjaśnione aresztowania, zatrzymania, przymusowe deportacje i 
porwania ze względów politycznych na Białorusi osób takich jak Maryja Kalesnikawa, 
Andrej Jahorau, Irina Suchy, Anton Radniankou i Iwan Kraucou;

8. domaga się natychmiastowego zaprzestania przemocy i zastraszania pokojowych 
demonstrantów, uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i wszystkich członków 
społeczeństwa obywatelskiego arbitralnie zatrzymanych przed wyborami, w ich trakcie 
i po ich zakończeniu, a także pełnego przywrócenia i poszanowania na Białorusi praw 
człowieka i wolności, w tym wolności prasy, wolności zgromadzeń i innych swobód 
politycznych i obywatelskich;

9. potępia z całą stanowczością przerażające akty przemocy i okrutne represje oraz 
torturowanie pokojowych demonstrantów i zatrzymanych; apeluje o przeprowadzenie 
pełnego międzynarodowego dochodzenia w sprawie tych przestępstw, w szczególności 
w sprawie śmierci Alaksandra Tarajkouskiego, Kanstancina Szaszmakou, Alaksandra 
Wichora i Hienadzia Szutau;

10. przestrzega reżim przed jakimikolwiek próbami wykorzystywania mniejszości 
narodowych, religijnych, etnicznych i innych jako celu zastępczego, mającego odwrócić 
uwagę społeczeństwa od oszustw wyborczych i późniejszych masowych protestów i 
represji; potępia uniemożliwienie powrotu do kraju przywódcy Kościoła katolickiego 
Białorusi arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza; ostrzega również przed tworzeniem 
fałszywych narracji o zewnętrznych zagrożeniach dla Białorusi i jej integralności 
terytorialnej ze strony UE i jej państw członkowskich; wyraża najgłębsze 
zaniepokojenie wykorzystywaniem takich narracji jako uzasadnienia działań 
wojskowych, w tym przemieszczania sił białoruskich w obwodzie grodzieńskim w 
kierunku granicy z Polską i Litwą;

11. uznaje Radę Koordynacyjną narodu białoruskiego za prawomocną reprezentację 
ludności domagającej się zmian, wolności i godności na Białorusi; popiera pokojowe 
przekazanie władzy w wyniku pluralistycznego dialogu narodowego z pełnym 
poszanowaniem demokratycznych i podstawowych praw narodu białoruskiego;

12. zwraca się do ESDZ i Komisji Europejskiej o przygotowanie kompleksowego 
przeglądu polityki wobec Białorusi, z uwzględnieniem różnych scenariuszy rozwoju 
sytuacji w tym kraju, obejmujących również znacznie zwiększone zaangażowanie 
finansowe i techniczne ze strony UE, w przypadku gdyby zmiany demokratyczne, w 
tym nowe wybory, stały się rzeczywistością;

13. z zadowoleniem przyjmuje decyzję unijnych ministrów spraw zagranicznych i Rady 
Europejskiej o wpisaniu na czarną listę osób odpowiedzialnych za akty przemocy po 
wyborach prezydenckich oraz o nałożeniu indywidualnych sankcji, w tym zamrożenia 
aktywów, na urzędników białoruskich, którzy są odpowiedzialni za sfałszowanie 
wyników wyborów prezydenckich i łamanie praw obywatelskich i praw człowieka na 
Białorusi lub przyczynili się do tego; podkreśla, że wykaz ten powinien być stale 
aktualizowany i w razie potrzeby rozszerzany oraz powinien obejmować Aleksandra 
Łukaszenkę i jego bliskich współpracowników;
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14. zwraca się do instytucji UE i państw członkowskich, aby zapewniły aktywne i 
bezpośrednie wsparcie białoruskim organizacjom pozarządowym i społecznościom, 
udzieliły wszelkiej niezbędnej pomocy obywatelom Białorusi i obrońcom praw 
człowieka, wstrzymały wszelkie wsparcie finansowe lub inne dla białoruskich instytucji 
państwowych oraz wzmocniły programy wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego, 
organizacji pozarządowych i dziennikarzy, europejski program stypendialny dla 
Białorusinów oraz pożyczki na konkretne programy reform, i tym samym odblokowały 
priorytety partnerstwa i zapewniły pełną współpracę w ramach Partnerstwa 
Wschodniego;

15. ubolewa z powodu zaangażowania Federacji Rosyjskiej i wspierania przez nią reżimu 
Łukaszenki oraz potępia wojnę hybrydową Kremla przeciwko narodowi białoruskiemu; 
jest poważnie zaniepokojony głęboką infiltracją mediów publicznych, tajnych służb i 
służb bezpieczeństwa oraz instytucji rządowych – w tym urzędu prezydenta – przez 
rosyjskich doradców i agentów; wzywa Radę, aby wsparła wolę narodu białoruskiego, 
ograniczając ingerencję Kremla, w tym blokując dostęp Rosji do systemu SWIFT i 
wprowadzając dalsze ukierunkowane sankcje;

16. nalega na Federację Rosyjską, aby nie podejmowała żadnych działań zagrażających 
suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi, i nie zaakceptuje żadnych 
ewentualnych kroków w stosunkach reżimu Łukaszenki z Federacją Rosyjską podjętych 
przez władze bez legitymacji, z naruszeniem prawa międzynarodowego i wbrew woli 
narodu białoruskiego, prowadzących do ograniczenia suwerenności i niezależności 
Białorusi;

17. zauważa nieocenioną solidarność prodemokratycznego rosyjskiego społeczeństwa 
obywatelskiego z działaczami białoruskimi; ostrzega przed wszelkimi próbami 
militaryzacji sytuacji i wywołania napięć z sąsiadującymi krajami;

18. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Republiki Serbii o wycofaniu się z ćwiczeń 
wojskowych pod kryptonimem Słowiańskie Braterstwo;

19. uznaje, że grupa zadaniowa East StratCom i media państw członkowskich UE powinny 
szerzej i bardziej szczegółowo informować o sytuacji na Białorusi; wzywa EED do 
zwiększenia wsparcia dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego;

20. zachęca państwa członkowskie, aby ułatwiły i przyspieszyły procedury wizowe dla 
osób uciekających z Białorusi z powodów politycznych oraz rozszerzyły zakres 
niezbędnego wsparcia i pomocy dla tych osób i ich rodzin;

21. wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami A1 Telekom Austria Group; apeluje do 
tego przedsiębiorstwa, aby zapewniło białoruskim klientom nieograniczony dostęp do 
mobilnego internetu zgodnie z wartościami demokracji, praworządności i wolności 
słowa;

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz władzom Republiki Białorusi.


